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Conclusie

Toen de Duitse bondskanselier Helmut Kohl tijdens zijn staatsbezoek aan
Nederland in 1995 door de toenmalige premier Wim Kok op het Torentje
werd ontvangen, bleek deze nogal verbaasd over de bescheiden ruimte die
de eerste minister van het land ter beschikking stond. Nadat hij via het kleine trappetje en de smalle entree de werkkamer van de premier bereikt had
en zich met moeite in de toch groot uitgevallen leren fauteuil had neergezet,
schijnt hij enigszins spottend te hebben gevraagd: ‘Zo, Wim, is dit hier nu
jouw Bundeskanzleramt?’ De kanselier, die zelf weldra een groots nieuw onderkomen in Berlijn zou krijgen, was duidelijk niet echt onder de indruk
van het vijftiende-eeuwse gebouwtje aan de Hofvijver. Wim Kok daarentegen bevestigde de retorische vraag van zijn ambtsgenoot met enige trots. Ja,
dit was inderdaad zijn Torentje: weinig imposant onderkomen, maar huiselijk, intiem en zodoende uitermate geschikt voor een goed gesprek onder
vier ogen. De Nederlandse premier was er zichtbaar tevreden mee.1
Bovenstaande anekdote is in meerdere opzichten een aardige illustratie. In
de eerste plaats geeft hij een goede kijk op twee verschillende opvattingen
ten aanzien van de huisvesting van de eerste minister. Waar de Duitse
bondskanselier vooral oog had voor de uitstraling van het gebouw, benadrukte zijn Nederlandse ambtsgenoot juist de praktische waarde van de
plek. Dat het Torentje geen voornaam voorkomen had, betekende voor
Kok nog niet dat het pand als werkplek ongeschikt was, integendeel zelfs.
De bescheiden omvang en praktische ligging waren voor de Nederlandse
premier juist zaken waar hij graag mee koketteerde: in de Nederlandse politieke cultuur had de premier geen groots onderkomen nodig, maar volstond kleinschaligheid. Daarnaast is de geschiedenis van het Torentje tevens een aardige illustratie van de houding ten opzichte van het Binnenhof
in zijn geheel. Ook voor het complex in het algemeen geldt immers dat het
geen plaats is van het grote gebaar. Er zijn geen paleizen te vinden, geen ver274
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gulde toegangspoorten en geen geüniformeerde wachters die in ganzenpas
heen en weer paraderen en met glimmende hellebaarden nieuwsgierigen op
afstand houden.
In plaats daarvan treft men er een aaneenschakeling van smalle, lage bebouwing, voorzien van houten voordeuren en her en der een fietsenrek.
Wie bewoners van het Binnenhof spreekt, krijgt bovendien vooral loftuitingen te horen met betrekking tot de praktische voordelen van het Nederlandse regeringscentrum. Het complex mag dan wel ogen als een onoverzichtelijke wirwar van gebouwen en inmiddels in de schaduw staan van de
torenhoge departementskantoren, maar dankzij zijn herkenbaarheid alsmede de vele kamertjes, gangetjes en zalen is het meer dan ooit een geliefde
plaats voor overleg, politieke pressie en nieuwsvergaring. Of je nu ambtenaar, parlementariër, lobbyist of journalist bent: je moet zitten op het Binnenhof.
Nu is het natuurlijk makkelijk om de plaats van de Nederlandse politiek
met zijn bescheiden voorkomen en voorliefde voor traditie en achterkamertjes te verbinden aan gemeenplaatsen als de spreekwoordelijke spruitjeslucht en het hoofd dat niet boven het maaiveld uit mag steken. Met deze
clichés doet men de lange en complexe geschiedenis van het regeringscentrum echter geen recht. Zoals in de voorgaande hoofdstukken duidelijk is
geworden, was de geschiedenis van het Binnenhof er namelijk geen van genoegzaamheid, laat staan van onverschilligheid of blind streven naar utiliteit. Ook het cliché van ‘Hollandse zuinigheid’ lijkt in deze context niet op
te gaan. Hoewel geld natuurlijk bij alle debatten over de huisvesting een rol
speelde, vormden kosten maar zeer zelden het doorslaggevende argument
om al dan niet tot verbouwing of aanpassing over te gaan. Begrotingen voor
nieuwbouw werden over het algemeen met een opvallend gemak goedgekeurd, zelfs in financieel moeilijke tijden als de jaren 1860.
Beter is het misschien om het uiteindelijke behoud van de historische
gebouwen als hart van de Nederlandse politiek, de voorzichtige uitbreiding van het complex en de waardering voor zijn herkenbaarheid en politieke praktijk te zien als de uitkomst van een tweehonderd jaar durende
discussie: als een geleidelijk compromis van talloze plannen en minstens
zo veel meningen. Deze discussie over de huisvesting van het landsbestuur
begon al meteen na de totstandkoming van de eenheidsstaat begin negentiende eeuw en zou vervolgens regelmatig op de politieke en publieke
agenda terugkeren. Daarbij ging het overigens niet voortdurend om dezelfde vraagstukken. Al naar gelang de tijd en politieke context varieerde
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het thema van de locatie van het regeringscentrum tot de architectuur van
het complex en de precieze invulling van de gebouwen.
Wel wordt een zekere chronologische orde in de verschillende thema’s
zichtbaar. Waar de discussie in de beginjaren van het Koninkrijk voornamelijk draaide om de vraag waar het regeringscentrum gevestigd moest
zijn, richtte zij zich in latere tijden meer op vragen als: welke uitstraling de
zetel van het landsbestuur moest hebben, wie mag van de gebouwen gebruikmaken en hoe dient het regeringscentrum zich te verhouden tot de
buitenwereld? Vooral in de twintigste eeuw zouden die twee laatste vragen
een grote rol in de discussie spelen. Tegen die tijd hadden immers de meeste
historische gebouwen op het Binnenhof hun monumentale status al verworven en stond de locatie van de regeringszetel in Den Haag eigenlijk niet
meer ter discussie. Een serieuze dreiging van verplaatsing van het regeringscentrum of afbraak van het historische Binnenhof was er na de negentiende
eeuw niet meer. In plaats daarvan verplaatste het onderwerp van de discussie zich naar andere thema’s, zoals de functionaliteit van de gebouwen en de
wijze waarop de historische gebouwen het best gebruikt konden worden in
de context van het moderne politieke bestel.
Daarnaast lag het zwaartepunt van de discussie over de huisvesting ook
niet voortdurend bij dezelfde politieke organen. Ten tijde van de Restauratie draaide het in de eerste plaats om de huisvesting van de koning en waren
het de andere instellingen die volgden. Nadat de koning in 1848 buitenspel
was gezet, richtte de aandacht zich explicieter op de andere politieke machten: de verschillende gerechtsinstellingen, de ministeries en het parlement.
Van deze instellingen was de huisvesting van de ministeries het meest constante punt van discussie. Door de sterke groei van de departementen en de
regelmatige noodzaak tot reorganisatie waren hun onderkomens vanaf het
midden van de negentiende eeuw voortdurend aan aanpassing en verplaatsing onderhevig. Dit in tegenstelling tot de discussie over de parlementsgebouwen, die eerder een conjuncturele beweging doormaakte en voornamelijk op de agenda kwam op momenten dat de volksvertegenwoordiging ook
zelf onderwerp van discussie was, zoals in de jaren 1860, de periode rondom
de Pacificatie en de jaren zestig van de twintigste eeuw.
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De roep om representativiteit
Dat de huisvesting op het Binnenhof gedurende vrijwel de gehele behandelde periode ter discussie stond, had alles te maken met de vroegmoderne
oorsprong van de regeringszetel. Zowel de locatie als de architectuur van
het complex was grotendeels het product van een staat zonder sterk centraal gezag, waarin zelfs op gewestelijk en lokaal niveau de macht over verschillende partijen was verdeeld. Het was een ietwat sjofele vergaderplaats
op neutrale grond, waar de meeste bezoekers slechts korte tijd verbleven alvorens terug te keren naar de statige stadhuizen en patriciërswoningen van
hun steden van herkomst. Dit uitgangspunt maakte het Binnenhof bij
voorbaat niet erg geschikt als nationaal bestuurscentrum. Alleen al om afdoende onderdak te bieden aan alle ministeries, rechtsprekende organen en
vertegenwoordigende lichamen schoot de beschikbare ruimte op het Binnenhof tekort.
Daar kwam dan nog bij dat de bouwstijl waarin de meeste gebouwen waren opgetrokken, de pracht en praal ontbeerde die in de meeste andere regeringscentra te vinden was. Zelfs de beschilderde houten muren van de Trêveszaal, toch het pronkstuk van het Binnenhof, oogden goedkoop in
vergelijking met de marmeren bekleding van het stadhuis op de Dam en ook
het nieuwe stadhouderlijke paleis van Willem v stak bleekjes af bij de paleizen van de Oranjes elders in het land, laat staan bij vorstelijke paleizen van
andere Europese vorsten. Als het Binnenhof bij het aanbreken van de negentiende eeuw al iets aan de buitenwereld kenbaar maakte, dan was het dan ook
vooral dat een krachtig overkoepelend gezag in Nederland ontbrak.
In dit licht was het niet zo vreemd dat de roep om andere huisvesting al
spoedig na de totstandkoming van de eenheidsstaat te horen was. Met name de nieuwe koning, Lodewijk Napoleon, bleek weinig waardering voor
het oude Binnenhof te hebben en liet het gehele landsbestuur amper een
jaar na zijn aantreden verplaatsen. Een legitimering voor zijn besluit verscheen hetzelfde jaar in een anoniem pamflet. Daarin werd de verhuizing
verdedigd door te wijzen op de veranderde politieke omstandigheden en de
internationale ontwikkeling in het beleid ten aanzien van de huisvesting.
Net als onder meer de regeringen van Frankrijk en Pruisen hadden gedaan,
zo meende de auteur van de tekst, diende ook het Nederlandse landsbestuur de residentie te verlaten en zich te vestigen in de grootste en economisch belangrijkste stad van het land. Dat was nu eenmaal een eis die de
moderne politiek aan een natiestaat stelde.
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Het ging in dit geval dus om de representativiteit van het regeringscentrum, dat wil zeggen het in overeenstemming zijn van de ruimte met haar
politieke functie. Een van de belangrijkste gedachten die achter de verhuizing van het landsbestuur in de Franse tijd schuilging, was de gedachte dat
de ruimte op het bestaande Binnenhof niet langer voldeed aan de eisen die
een moderne staat aan een regeringscentrum stelde. De veranderende politieke en staatkundige context van de vroege negentiende eeuw verlangde
een meer representatieve locatie voor het landsbestuur, in dit geval het Paleis op de Dam, gelegen in de grootste stad van het land. Ook in latere
nieuwbouwplannen voor het Binnenhof zelf zien we vervolgens een aantal
keren de wens terugkeren om een meer ‘representatieve’ omgeving voor de
Hoge Colleges van Staat te creëren. Vooral in jaren van grote politieke en
staatkundige verandering bleek deze roep om passende en waardige huisvesting luid. Zo klonk hij behalve in de Bataafse-Franse tijd ook in de decennia na de grondwetswijziging van 1848, rondom de Pacificatie van 1917
en in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Dit waren de perioden waarin
de meest verregaande plannen voor nieuwbouw van het regeringscentrum
tot stand kwamen en de druk op het bestaande complex het grootst was.
Hoezeer het streven naar een meer representatieve vorm van huisvesting
bij dergelijke grootschalige bouwprojecten een rol speelde, bleek ook uit de
eis die in 1863 aan het ontwerp voor het te bouwen Paleis voor de StatenGeneraal werd gesteld. Dit diende namelijk in de eerste plaats ‘de waardigheid der daarin zetelende magten op gepaste wijze te doen uitkomen’. Ook
hier ging het dus om het in overeenstemming brengen van de uitstraling van
het gebouw met zijn functie, in dit geval zijn hoedanigheid als parlementsgebouw. Nu waren de jaren 1860 inderdaad een tijd waarin het parlement zich
nadrukkelijk als belangrijkste speler op het politieke toneel profileerde. Met
de grondwetsherziening van 1848 had de Kamer zijn machtspositie ten opzichte van de regering op papier reeds verstrekt, maar thans probeerde de
liberale vleugel in de Kamer deze nieuwe positie tevens in steen tot uitdrukking te brengen. Zo zagen althans de tegenstanders van het bouwproject
Thorbeckes initiatief tot de bouw van het Paleis. In hun ogen was het voorstel een doelbewuste en provocerende poging om het parlement als hoogste
politieke macht op het Binnenhof neer te zetten.
Enerzijds was de roep om meer representatieve huisvesting een drijvende
kracht in het debat over het Binnenhof. De veronderstelling dat een gebouw
zijn politieke functie diende te weerspiegelen en door middel van zijn architectuur bepaalde opvattingen over de staatsinrichting kon uitdragen leidde
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tot onvrede over de bestaande huisvesting en gaf de aanzet tot grootschalige
verbouwingsplannen. Anderzijds riepen juist deze plannen in Nederland
veel weerstand op. Of het nu Thorbeckes Paleis voor de Staten-Generaal was,
Rose’ constructies van glas en gietijzer of Knuttels futuristische wolkenkrabber: vrijwel elk uitgesproken ontwerp dat het aanzien van het regeringscentrum moest verbeteren, stuitte reeds na korte tijd op grote tegenstand. Zelfs
bij de uiteindelijk gerealiseerde uitbreiding van de Tweede Kamer eind twintigste eeuw bleken de kwesties waarbij representatie een grote rol speelde,
zoals de indeling van de vergaderzaal of de aankleding van het gebouw door
middel van kunstwerken, de voornaamste struikelblokken.
Dat juist de representativiteit van het regeringscentrum zo omstreden
was, lag allereerst aan de subjectieve aard van de kwestie. Beleidsmakers,
wetgevers en architecten konden dan wel spreken over een meer ‘passende’,
‘waardige’ of ‘representatieve’ huisvesting van de macht, wat deze begrippen
concreet inhielden bleef hoogst discutabel. In de praktijk bleek de symboliek
van de ontwerpen vaak minder eenduidig dan de sociaalwetenschappelijke
literatuur over regeringsgebouwen ons over het algemeen doet geloven. Wat
voor de een als passend werd gezien, gold voor de ander als ongepast. Zo
kreeg bijvoorbeeld zowel het neoclassicistische ontwerp van Craner als dat
van zijn opvolger Rose de kritiek dat het niet ‘representatief’ genoeg was, terwijl beide architecten met de keuze voor hun ontwerp toch aansloten bij een
destijds gangbare stijl van bouwen en in grote lijnen de internationale trend
op het gebied van regeringsgebouwen volgden. Wat moest doorgaan voor
een mooi en representatief regeringscentrum was uiteindelijk vooral een
kwestie van smaak en over smaak viel te twisten.
Daarbij kwam dat wanneer een bouwstijl wel één duidelijke betekenis
uitstraalde, deze vrijwel onmiddellijk partijdig was en dus controversieel.
Het plan van Victor de Stuers en Cornelis Peters om het gehele Binnenhof
een neogotische uitstraling te geven mocht volgens sommigen de representativiteit van de huisvesting misschien wel ten goede komen, maar dit
maakte het ontwerp nog niet bij voorbaat geschikt voor de Nederlandse situatie. In de ogen van de critici was het ontwerp namelijk te uitbundig en
kreeg de regeringszetel hierdoor een ‘te paaps’ karakter. De architectuur
van de regeringsgebouwen moest dus niet louter representatief zijn in algemene zin, maar in de eerste plaats een nationale uitstraling hebben. Het
ging hier immers niet om gebouwen die slechts een deel van de natie dienden, maar om gebouwen die het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigden. Dergelijke opvattingen speelden overigens niet alleen een rol in de
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hoogtijdagen van het nationalisme, eind negentiende eeuw. Een discussie
als die rondom het beeld van Kounellis in 1991 laat zien dat ook in de twintigste eeuw symboliek op het Binnenhof nog politiek zeer gevoelig kon liggen.
De moeilijkheid van de kwestie werd nog eens versterkt door het feit dat
Nederland eigenlijk geen nationale stijl voor overheidsgebouwen kende,
noch een rijk repertoire aan staatssymboliek. De staat nam traditioneel
geen grote plaats in de samenleving in en het land kon evenmin bogen op
een dominante aristocratische cultuur. Anders dan in omringende landen
als Engeland of Frankrijk, waar de kroon, de kerk en de adel in hoge mate
hun stempel op de architectuur hadden gedrukt, bestond in Nederland
nauwelijks een traditie van grote gebaren. Afgezien van het Paleis op de
Dam, dat in 1808 ook terstond door de nieuwe monarch werd opgeëist, waren imposante bouwwerken zeldzaam en voerden kleinschaligheid en pluriformiteit de boventoon.
Deze voorgeschiedenis en de daaruit voorvloeiende controverses over de
aard van representatieve huisvesting maakten dat veel voorgestelde projecten de eindstreep niet haalden. Zo werd de verplaatsing van het regeringscentrum naar Amsterdam al na vijf jaar weer teruggedraaid en zou ook De
Stuers’ gedroomde plan voor het Binnenhof nooit realiteit worden. Het
grootste struikelblok voor architecten en beleidsmakers gedurende de negentiende en twintigste eeuw waren de nieuwbouw en de uitbreiding van het
parlementsgebouw. Tientallen ontwerpen zagen in deze eeuwen het daglicht, maar evenzovele verdwenen ook weer in de prullenbak. De Paleiswet
van 1863 zou nooit meer worden dan een dode letter en pas honderdtwintig
jaar later zou met veel moeite een moderne uitbreiding aan het Kamergebouw worden toegevoegd.
Dat uitgerekend het ontwerp van een nieuw parlementsgebouw zo moeilijk lag, was niet opmerkelijk. Van alle bewoners op het Binnenhof was de
Tweede Kamer bij uitstek het orgaan dat de hele natie diende te vertegenwoordigen en het aspect van representativiteit lag in zijn geval dan ook extra gevoelig. Bovendien waren er bij de plannen voor het Kamergebouw, in
tegenstelling tot de meeste andere bouwprojecten op het Binnenhof, veel
verschillende partijen betrokken. Waar bij de bouw van nieuwe departementsgebouwen het overleg vooral plaatsvond tussen de architect, de minister en de betrokken ambtenaren, diende men hier rekening te houden
met de gehele volksvertegenwoordiging, inclusief alle politieke kleuringen
die zij rijk was. Anders dan in het geval van Rose’ nieuwe ministerie van Ko280
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loniën of Peters’ naastgelegen ministerie van Justitie, waar de kritiek op het
ontwerp pas naar buiten kwam nadat het gebouw was gerealiseerd, liepen
de plannen voor een nieuw parlementsgebouw zodoende reeds in de ontwerpfase spaak. Ook omdat er vrijwel nooit een solide meerderheid bestond die haar wil kon opleggen en het plan kon doorzetten. De grote hoeveelheid meningen maakte het vinden van een algemeen aanvaarde norm
voor representatieve huisvesting nagenoeg onmogelijk.

Praktische problemen en pragmatisme
Hoewel het representatieve aspect van de huisvesting een voorname rol
speelde in het denken over de plaats van het landsbestuur in Nederland,
leidde de roep om passender en waardiger huisvesting dus niet per se tot
grote veranderingen. Integendeel, als de discussie op dit punt al uitkomsten
had, dan waren het vooral onvrede en verlamming: onvrede over gerealiseerde projecten, zoals de departementsgebouwen van Justitie en Koloniën
en de verbouwing van de Ridderzaal, en verlamming wanneer het ging om
toekomstige projecten, met name wat betreft de nieuwbouw van het Tweede Kamergebouw. Voor een goed begrip van de dynamiek in de verhouding
tussen plaats en politiek op het Binnenhof in de voorbije twee eeuwen moet
daarom naast de spiegelfunctie van de gebouwen tevens de praktische kant
van het verhaal in ogenschouw genomen worden. Waar de botsende opvattingen over representativiteit de bouwactiviteiten in de residentie voornamelijk tot stilstand brachten, bleken praktische argumenten namelijk juist
een smeermiddel. Meer dan de grootse plannen tot herinrichting van het
regeringscentrum zouden zij bepalend zijn voor hoe de huisvesting van het
landsbestuur er in Nederland uiteindelijk uit kwam te zien.
Met praktische argumenten wordt hier bedoeld: voorstellen tot aanpassing of behoud van de bestaande ruimte met als doel deze doelmatiger, toegankelijker of veiliger te maken. Het gaat, kortom, dus niet zozeer om ideeën
die zich richtten op het aanzien van de gebouwen, maar veeleer op de functionaliteit ervan. Hoe dergelijke overwegingen een rol konden spelen, bleek onder meer bij de inrichting van de vergaderzaal van de Staten-Generaal, een
kwestie waarbij je juist zou verwachten dat er duidelijke ideeën over representatie aan ten grondslag lagen. Het idee om de Tweede Kamer te huisvesten in
de oude balzaal van het stadhouderlijk hof, bijvoorbeeld, ontstond pas nadat
het parlement met de afgevaardigden uit de Zuidelijke Nederlanden was uit281
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gebreid en de volksvergadering simpelweg niet langer in de Trêveszaal paste.
Toen de Zuid-Nederlandse Kamerleden weer vertrokken, kwam vervolgens
op enigszins vergelijkbaar wijze de plaatsing van de kamerbankjes in ‘Engelse
opstelling’ tot stand. Nu de zaal halfleeg was, verdwenen vanuit praktisch
oogpunt de bankjes langs de lange zijde, waardoor uiteindelijk een linksrechtsverdeling overbleef. Aan deze indeling ging dan ook geen uitgesproken
politieke opvatting vooraf. Het was een pragmatische aanpassing aan de leegloop die de Belgische Opstand in het parlement teweeg had gebracht.
Dezelfde praktische opstelling ten aanzien van de ruimte op het Binnenhof treffen we eveneens in andere gevallen aan. Zo kwam ook de Eerste
Kamer pas in zijn huidige onderkomen terecht nadat zijn bestaande onderkomen, de Trêveszaal, te klein bleek voor openbare vergaderingen.
Verschillende voorstellen om de ruimte na 1848 te voorzien van publieke
tribunes bleken onhaalbaar, met als gevolg dat de senaat eigenlijk noodgedwongen zijn intrek moest nemen in de zaal van de Provinciale Staten. Een
tijdelijke oplossing die uiteindelijk definitief zou blijken. Verderop aan de
Hofvijver was ruimtegebrek ook al een bepalende factor in het beleid met
betrekking tot de landsgebouwen. Zowel de afbraak van karakteristieke
Hofkapel als de ingrijpende verbouwing van het ministerie van Binnenlandse Zaken was niet primair bedoeld om het aanzien van de Hofvijverzijde te verbeteren of een politiek statement te maken, maar om voldoende
functionele werkplekken te creëren voor het groeiende leger aan ambtenaren dat inmiddels het Binnenhof bevolkte.
Zelfs aan ‘de overkant’, waar de patstelling in de discussie over een nieuw
te bouwen Kamergebouw het huisvestingsbeleid jarenlang verlamde, zouden praktische argumenten op den duur de doorslag geven. Zo begon de
geleidelijke uitbreiding van de Tweede Kamer pas op het moment dat het
bestaande gebouw uit zijn voegen dreigde te barsten en werd de nieuwbouw
aan de zuidzijde eerst goedgekeurd nadat de Kamer te kennen had gegeven
het toch wel praktisch te vinden wanneer de andere Hoge Colleges van Staat
op het Binnenhof gevestigd bleven. Dat deze nieuwbouw ook daadwerkelijk realiteit werd, was deels te danken aan het feit dat de discussie vervolgens voornamelijk in termen van functionaliteit werd gevoerd. Beslissingen
op het gebied van politiek gevoelige punten als de vorm van de plenaire zaal
en de aankleding van het gebouw werden lange tijd vermeden of uitgesteld.
Wat betreft de vormgeving van het gebouw, stuurden de opdrachtgevers
bovendien aan op een relatief neutrale, zakelijke stijl die niet erg in het oog
sprong. Het resultaat was een voornamelijk functionalistisch gebouw,
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waarvan het belangrijkste representatieve kenmerk het open ‘democratische’ karakter was. Echter, ook op het punt van toegankelijkheid zou de
praktijk uiteindelijk het meest bepalend blijken. Omwille van de veiligheid
bleef de toegang tot de verschillende onderdelen van het Kamergebouw immers zeer beperkt en na een aantal jaren was het zelfs in het geheel niet meer
mogelijk om de gebouwen nog zonder afspraak of uitgebreide veiligheidsscan te betreden. Een van de meest kenmerkende eigenschappen van het
nieuwe Kamergebouw ging zo verloren.

De geest van de geschiedenis
De plaats van het landsbestuur in Nederland werd echter niet alleen bepaald
door kille zakelijkheid en verandering in de huisvesting vond niet enkel
plaats als pragmatische oplossing van ruimtelijke problemen. De beschrijvingen van het Binnenhof van Arnold Ising, Cornelis Peters en Doe Hans
en de brochures over het regeringscentrum die tegenwoordig door het bezoekerscentrum worden uitgegeven, ademen juist bewondering voor de
plek. Die bewondering gaat verder dan enkel ontzag voor de architectuur
van de gebouwen of waardering voor het praktische nut van het complex.
Het is een plaats waar ‘de steenen spreken’ en ‘de schoonste en roemrijkste
herinneringen’ besloten liggen. Een plek met een opmerkelijk karakter, gevormd door de eeuwen en daardoor enig in zijn soort.
Je zou dan ook kunnen stellen dat er op het Binnenhof een genius loci
heerst, een plaatsgebonden atmosfeer die het complex een geheel eigen aantrekkingskracht geeft. Deze bijna spirituele kant van de verhouding tussen
plaats en politiek is een aspect dat maar zelden in de literatuur over regeringsgebouwen voor het voetlicht wordt gebracht. Niet zo verwonderlijk
overigens, aangezien het een element is waar maar moeilijk de vinger op
valt te leggen. Toch valt er in de context van het Binnenhof wel het een en
ander over te zeggen. De aanwezigheid van een dergelijke ‘geest’ is immers
geen spontaan gegeven. De genius loci ontwikkelt zich in de loop van de tijd
en is nauw verbonden met het verleden van de plek. Enerzijds is hij een product van de geschiedenis, maar anderzijds ook een verschijnsel dat tradities
juist in stand houdt en zorgt voor continuïteit en vertrouwdheid. In dit opzicht doet hij dan ook denken aan het fenomeen van de lieu de mémoire, met
dat verschil dat het in het geval van de lieu de mémoire de herinnering zich
meestal richt op één bepaald, afgerond moment in het verleden. De genius
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loci daarentegen is omvattender en ongrijpbaarder: niet gebonden aan één
moment en dikwijls slechts sluimerend in het bewustzijn.
Zijn aanwezigheid betekent overigens niet dat de geest van een plek zijn
eigen leven leidt. Hij is minder dwingend dan een praktisch probleem als
ruimtegebrek. Architecten, politici en beleidsmakers kunnen hem koesteren, maar ook negeren of zelfs uitwissen. Dit brengt ons bij het derde aandachtspunt van dit onderzoek: de omgang met de erfenis van het verleden.
Bijna was de geest van het Binnenhof immers verdwenen. Waren de stenen
van het oude hof, zoals Gogel voorstelde, inderdaad per opbod verkocht,
dan was het Koninkrijk met een tabula rasa begonnen en had een terugkeer
naar de Hofstad veel minder voor de hand gelegen. Het Binnenhof was in
dat geval niet meer geweest dan een herinnering, bijgezet in het pantheon
van verdwenen plekken als Brittenburg, Dorestad en de Egmondse abdij.
Dankzij de Restauratie en de terugkeer van de regering naar Den Haag bleef
het complex als toneel van de politiek behouden en zou de geest van het
Binnenhof ook voor latere generaties een factor van betekenis blijven.
Met zijn keuze het oude hof opnieuw als voornaamste bestuurscentrum
in te richten, deed Willem i een belangrijke symbolische zet. Na de tumultueuze jaren van de Bataafs-Franse tijd betekende de terugkeer naar Den
Haag in de eerste plaats een terugkeer naar de al dan niet vermeende vastigheid van weleer. Weliswaar was het Binnenhof niet de meest representatieve of praktische plaats voor het landsbestuur, maar het was wel een plek
waarmee de meesten, zelfs de voormalige tegenstanders van de Oranjes,
vertrouwd waren. Bovendien suggereerde het herstel van de oude regeringszetel een continuïteit tussen de regeringen van het ancien régime en
het nieuwe Koninkrijk. Door onder het motto ‘de oude tijden komen wederom’ weer bezit te nemen van de voormalige gebouwen van het grafelijk
hof oogde de regering van Willem i althans als een natuurlijke opvolger van
het bewind van voor de omwenteling van 1795.
De geest van het Binnenhof droeg in 1813 bij aan zowel de pacificatie als
de legitimering van de nieuwe staat. De vertrouwde grond aan de Hofvijver met zijn historische gebouwen bood de politiek van de Restauratie in
elk geval een stevige verankering. Hoe zwaar deze verankering woog, bleek
onder meer uit het gemak waarmee de herinrichting van het Binnenhof
zich voltrok. Waar vijf jaar eerder nog de roep om verandering had geklonken, bleef het ditmaal stil. Pamfletten bleven uit en voorstellen voor alternatieve huisvesting werden nauwelijks serieus genomen. Nu de politieke
strijd voorlopig gestreden was, waren rust, eigenheid en vertrouwen de
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voornaamste behoeften. Het bestaande Binnenhof voorzag in deze zaken.
In de jaren die volgden, zouden politici en opiniemakers zich vervolgens
met enige regelmaat opwerpen als behoeders van de geest van het Binnenhof. Hetzij op politieke gronden, hetzij om meer emotionele redenen,
maakten zij zich sterk voor het behoud van de verschillende historische bebouwing op het Binnenhof en zijn karakteristieke ‘onvervangbare’ sfeer.
Met name in het laatste kwart van de negentiende eeuw zouden hun ideeën
het beleid ten aanzien van de gebouwen op het complex domineren. Na een
periode van politieke polarisatie waarin ideeën over vernieuwing, afbraak
en nieuwbouw de boventoon hadden gevoerd, waren dit de jaren waarin de
grote restauratieprojecten plaatsvonden, de grafelijke zalen hun ‘oorspronkelijke’ vorm herkregen en de verschillende gebouwen langs de Hofvijver
stapsgewijs in historische stijl werden herbouwd.
Deze toenemende waardering voor het verleden en omarming van de bestaande behuizing op het Binnenhof kan men in de eerste plaats zien als een
exponent van de beginnende monumentenzorg in Nederland. Overal in het
land werden aan het einde van de negentiende eeuw kerken en kastelen ‘gerenoveerd’ en het voormalige grafelijke complex vormde wat dat betreft
geen uitzondering. Wel ging de belangstelling voor het erfgoed in dit geval
verder dan alleen antiquarische interesse. Net als in de vroege negentiende
eeuw viel het behoud van het Binnenhof ook in deze periode te zien in het
licht van een streven naar nationale eenheid. Het was een poging de jarenlange impasse in het beleid ten aanzien van de regeringsgebouwen te doorbreken en een oplossing te bieden die alle partijen tevredenstelde.
Sinds de eerste plannen voor alternatieve huisvesting midden negentiende eeuw het licht zagen, hadden de meningen over de toekomst van het Binnenhof namelijk sterk uiteengelopen. Voor- en tegenstanders van de opeenvolgende bouwprojecten stonden tegenover elkaar en ook binnen de
kampen zelf heerste verdeeldheid over de precieze toekomst van het complex. De aanname van de Paleiswet van 1863 en de zoektocht naar een geschikte nationale stijl wakkerden de tweedracht vervolgens enkel nog verder aan, met als gevolg een strijd om de ruimte waarbij zowel technische en
esthetische twistpunten als ideologische en religieuze belangen een rol
speelden. Tegelijkertijd betekende de oplopende discussie echter ook een
herontdekking van de geschiedenis van het Binnenhof. Juist het feit dat het
voortbestaan van de bestaande gebouwen onder druk kwam te staan en verschillende groepen een claim legden op de plek, zorgde voor een toename
van kennis over het verleden. Zo werd er vanuit verschillende hoeken on285
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derzoek verricht naar de oorsprong van de gebouwen en verscheen er in
korte tijd een aantal belangwekkende publicaties over de geschiedenis van
het Binnenhof.
Dankzij deze toegenomen kennis veranderde omstreeks de eeuwwisseling het beeld van het complex. Wat velen aanvankelijk nog als een onaantrekkelijk gebruiksvoorwerp zagen, werd allengs een plaats van historisch
belang. Een plek bovendien die een neutrale vorm van nationalisme kon
opwekken. Niet alleen voor conservatieven en antirevolutionairen die het
complex koesterden als voormalig hof van de stadhouders, maar ook voor
liberalen en katholieken die in illustere oud-bewoners als Van Oldenbarnevelt en de graven van Holland hun eigen historische helden vonden. Toen
eind negentiende eeuw het besluit viel om de historische gebouwen stapsgewijs aan te passen, maar daarbij de vroegmoderne vorm en de ‘oud-Hollandse’ stijl als leidraad te nemen, kwam dit dan ook als een welkom compromis. De politieke verhoudingen die na de grondwetswijziging van 1848
in beweging waren gekomen, waren inmiddels opnieuw goed omlijnd en de
ruimte was zodoende minder inzet van politieke strijd. Niet langer hoefde
men te twisten over wie het te bouwen Paleis zou toekomen of wat de geschiktste bouwstijl voor de nieuwbouw was. Opnieuw zou het bestaande
Binnenhof, met zijn rijke verleden en geleidelijk gegroeide politieke praktijk, het uitgangspunt vormen.
Nu ging deze aanpassing van de historische gebouwen in de praktijk overigens wel vrij ver. Hoewel de uitstraling van het complex grotendeels behouden bleef, gingen aanzienlijke delen van het oorspronkelijke interieur
bij de werkzaamheden verloren en verdwenen door de jaren heen ook talrijke bijgebouwen, uitbreidingen en andere, niet zelden eeuwenoude, panden. De ‘restauraties’ die in de periode 1880-1920 plaatsvonden zijn daarom
ook beter te beschouwen als reconstructies. Het was een vorm van historiserende nieuwbouw die de geest van het Binnenhof weliswaar levend hield,
maar ook een moderne, functionele werkomgeving bood. Het moest nadrukkelijk geen ‘museum’ worden. Uiteindelijk zou slechts een klein deel
van de oude panden werkelijk in originele staat behouden blijven. Enkel de
vergaderzalen van de Eerste en Tweede Kamer, de grafelijke zalen achter de
Ridderzaal, het Torentje en de Trêveszaal en zijn directe omgeving zouden
aan de verregaande renovatiedrift ontkomen. De overige gebouwen werden
goeddeels tot de grond afgebroken om vervolgens weer als een feniks uit de
as te herrijzen.
Ondanks deze kanttekening bij de ‘herstelwerkzaamheden’ van mannen
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als Nieuwenhuis, Cuypers en Knuttel betekenden de veertig jaren rondom
de eeuwwisseling achteraf gezien een keerpunt in de omgang met de landsgebouwen in Den Haag. Voortaan was de historische waarde van het Binnenhof vrijwel onomstreden en diende eenieder die aandrong op aanpassing van de ruimte met de geest van de plek rekening te houden. Voorts zou
de combinatie van aanpassing en behoud ook in het verdere verloop van de
eeuw het beleid ten aanzien van de gebouwen blijven bepalen. Zelfs in het
geval van het meest ingrijpende bouwproject van de eeuw, de uitbreiding
van de Tweede Kamer, zouden functionaliteit en aandacht voor de historische context hand in hand gaan. Zo was misschien wel de belangrijkste uitkomst van de jarenlange discussie over de uitbreidingsplannen het besluit
het nieuwe Kamercomplex zoveel mogelijk uit reeds bestaande gebouwen
samen te stellen en een eigentijdse evenknie te creëren van het oude Binnenhof.
Ten slotte speelden de ‘restauraties’ rond de eeuwwisseling indirect ook
een grote rol bij de invulling van het regeringscentrum. Juist die vertrekken
die destijds vanwege hun geschiedkundige of artistieke betekenis gespaard
waren gebleven, zouden in de loop van de twintigste eeuw namelijk uitgroeien tot de beeldmerken van ‘politiek Den Haag’. Ofwel als resultaat van doelbewust beleid, dan wel als gevolg van persoonlijke voorkeuren, zouden historische ruimten als het Torentje, de Trêveszaal en de Ridderzaal op den
duur opnieuw een representatieve functie krijgen en zodoende het beeld van
het Binnenhof bepalen. Hun alomtegenwoordigheid in de media heeft het
oude grafelijke complex nog nadrukkelijker dan voorheen op de kaart gezet
en zijn contouren voor de buitenwereld herkenbaar gemaakt. Wie tegenwoordig willekeurige voorbijgangers vraagt de huisvesting van de politieke
macht in Nederland te beschrijven, zal dan ook mogelijk meer beschrijvingen krijgen van het Torentje en de Trêveszaal dan van de onderkomens van
de Eerste en Tweede Kamer.

De machteloosheid van de maakbaarheid?
Deze recente belangstelling voor de huisvesting van de minister-president
en de ministerraad zou natuurlijk kunnen duiden op een verregaande versterking van de uitvoerende macht ten opzichte van de wetgevende. Toch
lijkt van een verband tussen een groeiende aandacht voor de gebouwen van
het ministerie van Algemene Zaken en een toenemende macht van het ka287
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binet geen sprake. Ook in de periode dat de macht hier niet zetelde, waren
Torentje en Hofvijverzijde immers geliefde objecten voor schilders, fotografen en politiek tekenaars. Bovendien, wanneer je beelden in de media
nauwlettend volgt, is het Kamergebouw veel vaker te zien. Afgezien van de
nieuwe vergaderzaal figureren ook de commissiezalen, de roltrappen in de
centrale hal en de overloop bij de uitgang van de plenaire zaal, de zogenaamde ‘patatbalie’ waar journalisten Kamerleden na een debat opwachten, bijna dagelijks in allerhande media. Dergelijke plaatsen zijn op het eerste gezicht misschien alledaagser en minder herkenbaar, maar dit betekent
niet dat hun politieke betekenis geringer is.
Het feit dat plekken als het Torentje en de Trêveszaal in relatief korte tijd
konden uitgroeien tot zulke bekende namen in de Nederlandse politiek,
duidt eerder op iets anders. Het toont niet zozeer een machtsverschuiving
aan als wel de kracht die kan uitgaan van dergelijke historische plekken.
Door te kiezen voor ruimten die reeds een zekere bekendheid en betekenis
genoten, plaatsten de minister-president en ministerraad zich in een vertrouwde omgeving en een sluimerende traditie van bestuur. Al dan niet bewust sloten zij aan bij een verleden dat bijna acht eeuwen terugging en hun
politieke functie voorzag van een zeker aura. Vergelijkbare voorbeelden van
dergelijk gebruik van het verleden waren overigens ook elders op het Binnenhof al te vinden. Zo kon de Ridderzaal in 1904 onder meer vanwege zijn
middeleeuwse oorsprong succesvol worden ingericht als koninklijke feesten ontvangstzaal en ontleende de Eerste Kamer zijn waardigheid sinds het
midden van de negentiende eeuw deels aan het gegeven dat zijn vergaderplek
een van de oudste parlementaire zalen ter wereld was. Ook in deze gevallen
bood de geschiedenis van de plek de gebruikers dus extra aanzien.
De keerzijde van dit verhaal is logischerwijs dat een breuk met het verleden juist iets kan wegnemen. In het geval van het huidige onderkomen van
de Tweede Kamer lijkt dan ook precies dit te zijn gebeurd. Ondanks herhaaldelijke pogingen ‘de geest’ van de oude zaal onaangetast te laten en de
plenaire vergadering niet te verplaatsen naar de nieuwbouw, zetelen de Kamerleden sinds 1992 in een nieuwe halfronde zaal. Een verhuizing die het
comfort van de parlementariërs en Kamermedewerkers weliswaar ten goede kwam, maar volgens velen ten koste ging van de sfeer en het aanzien van
het parlement. Met name het feit dat de nieuwe inrichting geen enkele poging deed iets van de oude geest te bewaren, werd door velen als een gemis
ervaren. Daar kwam nog eens bij dat de bedoelingen van het ontwerp voor
het nieuwe gebouw niet geheel slaagden. Het Hofplein werd niet, zoals ver288

Het belang van het Binnenhof-proefschrift.indd 288 | Elgraphic - Vlaardingen

27-05-15 09:13

wacht, een plek waar toeschouwers en demonstranten op af zouden komen
om de Kamer aan het werk te zien en ook het open karakter van het gebouw
kwam uiteindelijk niet uit de verf. Voor de uitstraling van een gebouw dat
het vooral van zijn functie en interieur moet hebben, was met name dit laatste punt een groot verlies. De sluiting van de Statenpassage voor publiek reduceerde het nieuwe Kamergebouw tot een weinig indrukwekkend onderdeel van het eeuwenoude complex.
Op basis hiervan zou je wellicht vraagtekens kunnen zetten bij de maakbaarheidsgedachte van architectuur en kunnen pleiten voor grotere waardering voor bestaande bouw. De kritiek op het nieuwe Kamergebouw tegenover het succes van de huisvesting van Algemene Zaken in het voormalige
Generaliteitskwartier lijkt dergelijk conservatisme althans in de kaart te spelen. Toch moeten we misschien ook niet al te sceptisch zijn. Veel van de tradities op het Binnenhof, die tegenwoordig vanzelfsprekend zijn, zijn immers
evenzeer ‘gemaakt’. Zo had de Ridderzaal tot 1904 bijvoorbeeld nooit één
moment als koninklijke troonzaal gediend en was ook het Torentje nimmer
de vaste werkplek geweest van de minister-president in de moderne betekenis van het woord. Beide zijn voorbeelden van ‘uitgevonden tradities’ en illustreren goed dat een nieuwe inrichting niet per se een breuk met het verleden impliceert. Integendeel, het verleden is dikwijls een nuttige bouwsteen
om iets nieuws te creëren.

Het belang van het Binnenhof
Wat de geschiedenis van de huisvesting van het landsbestuur in Nederland
leert, is dat de bestaande internationale literatuur over regeringsgebouwen
– met hun sterke nadruk op het ontwerp en de visie van de architect – voor
een meer historisch verankerd regeringscomplex als het Binnenhof tekortschiet. Zoals de verschillende hoofdstukken in dit boek hebben duidelijk
gemaakt, kregen politici, beleidsmakers en architecten maar zelden de mogelijkheid hun opvattingen over de verhouding tussen plaats en politiek
daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Voortdurend moesten zij rekening
houden met andere partijen en compromissen sluiten om tot concrete resultaten te komen. Bovendien waren zij vrijwel altijd genoodzaakt rekening
te houden met omgevingsfactoren, praktische omstandigheden en de erfenis van het verleden in zowel materiële als spirituele zin. De vorm en functie
van een regeringscentrum als het huidige Binnenhof zijn dan ook enkel te
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begrijpen als de uitkomst van een samenspel tussen verschillende factoren,
waarvan meer nog dan de opvatting over representatie, de functionaliteit
van het complex en de omgang met historisch erfgoed de belangrijkste zijn.
Nu is er in de internationale literatuur tot nu toe juist voor deze laatste
twee punten weinig aandacht geweest. Met name in het werk van auteurs als
Lasswell en Goodsell ligt de nadruk sterk op het representatieve karakter
van de gebouwen. Hun studies richten zich in de eerste plaats op gebouwen
die hun oorsprong vinden in de negentiende en twintigste eeuw en de symboliek die achter hun ontwerpen schuilgaat. Geschiedenis speelt in deze
werken enkel een rol wanneer er in deze ontwerpen naar het verleden wordt
verwezen, bijvoorbeeld door de plaatsing van standbeelden van historische
figuren of schilderijen van historische gebeurtenissen. Dat een plek zelf ook
een geschiedenis heeft en deze kan doorwerken in het heden blijft, mede
door hun keuze om voornamelijk Noord-Amerikaanse regeringsgebouwen
te behandelen, nagenoeg volledig buiten beschouwing. Hoezeer pad-afhankelijkheid, traditie en de ‘geest’ van een plek op den duur een rol kunnen spelen in de relatie tussen plaats en politiek blijkt echter wanneer je een
meer historisch verankerd regeringscentrum als onderzoeksobject neemt.
Wat het voorbeeld van het Binnenhof laat zien, is dat de relatie tussen
politiek en architectuur niet eindigt bij het ontwerp en de oorspronkelijke
ideeën die daarachter schuilgaan. Naarmate een gebouw langere tijd in gebruik is, wordt niet alleen de functionaliteit van de ruimte een bepalende
factor in de relatie, maar tevens de geschiedenis van de bebouwing zelf. Juist
dit laatstgenoemde aspect speelde in het geval van het Binnenhof in de
voorbije twee eeuwen een doorslaggevende rol. Hoewel de erfenis uit het
verleden geregeld op gespannen voet stond met zowel de representativiteit
van het regeringscentrum als de functionaliteit van de behuizing, was de
historische dimensie van het complex voortdurend van belang. Of het nu
gebruikt werd als tegenwicht voor vernieuwingsplannen, als neutraal punt
van vereniging of als voorwendsel om nieuwe tradities in het leven te roepen, het verleden van de plek bleef tweehonderd jaar lang een krachtig retorisch argument in de discussie over de huisvesting van het landsbestuur.
Nu zou je natuurlijk kunnen stellen dat het Binnenhof een uitzondering
vormde, aangezien men in de meeste andere landen wel is overgegaan tot
nieuwbouw. Zo stammen de meeste regeringsgebouwen in de westerse wereld uit de negentiende eeuw en in voormalige koloniën vaak zelfs pas uit de
twintigste eeuw. Toch hoeft dit niet te betekenen dat het verleden op deze
plekken een minder bepalende factor is in de relatie tussen politiek en archi290

Het belang van het Binnenhof-proefschrift.indd 290 | Elgraphic - Vlaardingen

27-05-15 09:13

tectuur. In veel landen op de wereld is de huisvesting van regering en parlement ondertussen vele tientallen jaren, zo niet al meer dan een eeuw oud.
Deze gebouwen kennen inmiddels hun eigen, soms uitermate roerige, verleden. Het zijn nieuwe lieux de mémoire, waarvan de herinnering misschien
niet teruggaat tot in de Middeleeuwen, maar wel tot belangrijke momenten
in het recente nationale verleden; denk bijvoorbeeld aan de Bundestag in
Berlijn, de Cortes in Madrid of het ‘Witte Huis’ in Moskou. De verwachting
is dat voor deze en andere plekken de erfenis van het verleden voor de toekomst als factor in de huisvestingsdiscussie steeds zwaarder zal wegen, net
als dat bij het Binnenhof al in de negentiende eeuw het geval was.
Wel blijft het natuurlijk opvallend dat het verleden in het geval van het
Binnenhof al twee eeuwen zijn stempel op de huisvesting heeft weten te
drukken. Hier is een aantal redenen voor te bedenken. Zo bleef in de eerste
plaats rampspoed het historische complex grotendeels bespaard. Anders
dan in bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Denemarken of Duitsland vielen de
gebouwen nooit ten prooi aan grootschalige brand of oorlogsgeweld.
Nieuwbouw bleef daardoor een keuze en geen noodzakelijkheid. Verder
kon Nederland zich, in tegenstelling tot sommige andere landen, reeds begin negentiende eeuw beroepen op een stevig verankerde traditie van bestuur en overleg. Waar men in sommige andere landen vanaf nul moest beginnen, konden de politici op het Binnenhof bogen op een politieke cultuur
die al tijdens het ancien régime zekere parlementaire trekken vertoonde.
Ten slotte kende het land vrijwel nooit een speler op het politieke toneel die
dermate veel macht bezat dat hij de ruimtelijke inrichting van het regeringscentrum naar zijn hand kon zetten. De huisvesting van het landsbestuur was altijd een zaak van meerdere partijen, waardoor monarchen, ministers en rijksarchitecten gedwongen waren voortdurend in debat te gaan
met commissies, juryleden, parlementariërs en journalisten: een situatie die
enerzijds een krachtig overheidsbeleid ten aanzien van de landsgebouwen
uitsloot en anderzijds het sluiten van compromissen in de hand werkte.
De gedachte dat de geschiedenis van het complex ertoe deed en het bestaande Binnenhof een uitgangspunt moest zijn voor toekomstig beleid
bleek in de Nederlandse discussie dan ook een veel constructiever instrument dan de roep om imposantere of herkenbaardere huisvesting. Waar de
roep om meer representativiteit de discussie over de huisvesting juist verder
polariseerde, bleek het historische argument vaak een synthetiserende werking te hebben. Het is in dit licht dan ook logisch dat veel van de discussies
over de gebouwen hun oorsprong vonden in perioden van scherpe politie291
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ke tegenstellingen, zoals de Bataafs-Franse tijd, de jaren 1850-1860 of de jaren 1960-1970, maar dat de bepalende momenten voor de huidige vorm van
het Binnenhof vooral in perioden van samenwerking en zakelijkheid lagen:
de jaren 1814-1815, de periode rond 1900 en de jaren 1980-1990.
Een tendens die in debatten duidelijk is waar te nemen, is dat de roep om
meer representatieve nieuwbouw de discussie weliswaar dikwijls in gang zette, maar dat deze vervolgens spoedig verzandde in hardnekkige meningsverschillen over de vraag wat nu precies voor representatief kon doorgaan en
wat eigenlijk gerepresenteerd diende te worden. Plannen verloren hierdoor
dikwijls hun momentum of stuitten op dermate veel weerstand dat zij grotendeels onvoltooid bleven. Een beroep op het verleden kon daarentegen,
net als het argument van functionaliteit, rekenen op een veel breder draagvlak. Anders dan het argument van representativiteit lagen zij minder politiek gevoelig en overstegen zij over het algemeen de belangen van de afzonderlijke partijen in de discussie. De combinatie van het koesteren van de
genius loci enerzijds en het zo praktisch en zakelijk mogelijk inrichten van de
ruimte anderzijds bleek telkens een compromis waarin de verschillende betrokken partijen zich konden vinden.
Het gevolg was dat deze beide richtingen de huisvesting van het landsbestuur in de negentiende en twintigste eeuw voornamelijk zouden bepalen
en het Binnenhof zouden maken tot de plek die het nu is: het politieke hart
van Nederland waar oog voor traditie en historie schijnbaar probleemloos
samengaat met de dagelijkse praktijk van het eigentijdse politieke bedrijf.
Waar je van de besloten middeleeuwse raadzalen van de graaf van Holland
kunt lopen naar de moderne transparante vergaderzaal van de Tweede Kamer, zonder één buitendeur te hoeven openen en waarbij je onderweg niet
alleen de belangrijkste politieke vertegenwoordigers van het land passeert,
maar tevens een wandeling maakt door ruim acht eeuwen architectuurgeschiedenis. Het is dit samenspel van oud en nieuw, van traditie en doelmatigheid en van compactheid en verscheidenheid dat in de loop der eeuwen
zo kenmerkend is geworden voor de huisvesting van de Nederlandse politiek. Het weerspiegelt misschien niet een eenduidige opvatting van politiek
of de ideeën van één bepaalde generatie, maar wel een rijke politieke geschiedenis van eeuwen onafgebroken bestuur en overleg, van compromissen boven conflicten en van zakelijkheid boven franje. Over de vorm of stijl
van de gebouwen hoeft men voorlopig dus ook niet meer te twisten. Het
huidige Binnenhof is een nationale plek bij uitstek; een ‘polderpaleis’, getekend door vele eeuwen en nog veel meer handen.
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